
                 
                                      

 

 

 

22nd EULAR ANNUAL EUROPEAN CONFERENCE OF PARE  

 

Prague, Czech Republic  

5 april 2019 

 

Op vrijdag 5 april jl. ging de 22ste editie van de 

PARE (People with Arthritis and Rheumatism Europe) 

conferentie van start in Praag. Een conferentie 

waaraan afgevaardigden van tientallen nationale 

patiëntenorganisaties binnen Europa deelnamen. Aan 

de hand van motiverende sprekers, workshops en 

debatten deelden deze afgevaardigden van de 

nationale patiëntenorganisaties hun kennis, ervaring 

en mening. Een mooie manier om tot nieuwe plannen 

en samenwerking te komen. Ook de Nationale 

Vereniging ReumaZorg Nederland was van de partij 

met haar deelnemers.   

 

Dit jaar stond het thema ‘werk’ centraal tijdens het 

PARE congres. Werk is belangrijk voor onze 

onafhankelijkheid en sociale contacten. Daarnaast is 

werk ook een grote uitdaging, immers je moet het 

altijd combineren met andere uitdagingen in het 

leven zoals een gezin, een huishouden of een studie. Voor gezonde mensen is het vaak al 

moeilijk genoeg om deze bordjes in de lucht te houden, laat staan als je reuma er als 

extra uitdaging bij krijgt. 

 

Onderstaand een kort verslag van een inspirerend congres.  

 

• 09.00 - 09.20  

 

Johannes Bijlsma, president EULAR 

Eular President Johannes Bijlsma opende het 

22e PARE-congres in Praag. EULAR is een 

organisatie die meer dan 70 jaar geleden is 

gestart met gezondheidsprofessionals uit 45 

verschillende Europese landen. Meer dan 20 

jaar geleden zijn ook de nationale 

patiëntenorganisaties uit heel Europa er bij 

gekomen. Als gevolg hiervan zijn patiënten 

betrokken bij alle activiteiten binnen EULAR. 

EULAR heeft een nieuwe strategie (2019-

2023) gemaakt waarin onderzoek, kwaliteit 

van zorg en onderwijs een belangrijke rol spelen, evenals belangenbehartiging. In deze 

belangenbehartigingsactiviteiten zal 'werk' een belangrijke rol spelen in de campagnes. De 

PARE-conferentie is een geweldige manier voor patiëntenorganisaties om nieuwe ideeën 

over dit centrale thema te delen en elkaar te inspireren. 

 

Adam Vojtěch, minister van Volksgezondheid van de Tsjechische Republiek  

Adam Vojtěch begon met het bedanken van alle PARE patiëntenorganisaties voor hun 

goede werk bij het helpen van patiënten die lijden aan RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen). Op het gebied van reumatologie is de 

laatste jaren een enorm proces doorgemaakt, waardoor de kwaliteit van leven van 
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patiënten met een RMD is verbeterd. Het Ministerie van Gezondheid helpt patiënten met 

RMDs door beurzen te verstrekken voor 

projecten die gericht zijn op: rehabilitatie, 

lezingen, conferenties en 

gezondheidsinformatie. Het Ministerie 

publiceert ook RMD-richtlijnen en helpt om 

‘best practices’ te delen. Het Ministerie heeft 

ook 40 ‘centres of excellence’ geopend, die 

zich richten op het gebruik van biologische 

geneesmiddelen. Ze hebben een contract 

getekend met zorgverzekeraars. De kosten 

van biologische geneesmiddelen blijven hoog. 

De prijzen van biologische geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren echter gedaald 

vanwege de biosimilars. Het is een goede manier om verder te gaan. In sommige landen 

zijn biosimilars goed voor 80% van de markt. Dat is lager in de Tsjechische Republiek. In 

de toekomst hopen we dat een biologische behandeling beschikbaar is voor alle patiënten 

in Tsjechië en dat de regels voor het voorschrijven van een biological flexibeler worden. 

Dit, zodat zoveel mogelijk mensen met RMDs hun kwaliteit van leven kunnen verhogen en 

terugkeren naar een productief en gelukkig leven. Dit congres is echt inspirerend. Hopelijk 

biedt het een goed platform om uw ervaringen met anderen te delen. 

 

• 09.20 - 09.30  

 

Nele Caeyers, Chair Standing Committee of PARE en moderator 

Nele Caeyers heet iedereen, die aanwezig is vandaag, hartelijk welkom.  

 

Jakub Závada, Institute of Rheumatology, Praag  

Het effect van anti-TNF-therapie op de arbeidsproductiviteit en verslechtering 

van de activiteiten. Patiënten met RA, AS en PsA zijn gevolgd gedurende één jaar 

- Real Life-gegevens van het Tsjechische register voor biologische gegevens 

ATTRA.  

Jakub is reumatoloog en betrokken bij het 

Tsjechische register voor biologische 

geneesmiddelen. In zijn onderzoek richt hij 

zich op het effect van biologicals op de 

productiviteit van patiënten op het werk. Het 

vermogen om te werken is belangrijk voor 

patiënten, maar ook voor de samenleving. 

Daarom is deelname aan sociale en werk 

gerelateerde activiteiten één van de 

belangrijkste doelen in de behandeling van 

patiënten met RA. De meeste RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen) fluctueren in de tijd met betrekking tot de 

ziekteactiviteit. Dat heeft zijn fluctuerende invloed op het vermogen om met een RMD te 

werken. Opvlammingen, stijfheid, gewrichtspijn en vermoeidheid verminderen het 

vermogen om te werken. Dat leidt tot afwezigheid van werk, ziekteverlof en zelfs het 

verlies van werk. Het onderzoek van Jakub richt zich op: absenteïsme en presenteïsme. 

Absenteïsme of ziekteverzuim is de tijd die door ziekte niet wordt  doorgebracht op het 

werk. Presenteeïsme is de tijd die men op het werk doorbrengt, terwijl men zich ongezond 

of ziek voelt. Presenteeïsme kost de samenleving meer dan het ziekteverzuim. Het doel 

van de studie van Jakub is om het effect van anti-TNF-therapie op de arbeidsproductiviteit 

te beoordelen met behulp van de vragenlijst 'Werkproductiviteit' en ' Verslechtering 

activiteit' bij patiënten met RA, PSA en AS. De vragenlijst vraagt patiënten of ze betaald 

werken en vraagt hoeveel uur werk ze gemist hebben als gevolg van ziekte in de 
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afgelopen 7 dagen. Hoeveel invloed heeft het op hun vermogen om te werken en andere 

dingen in het leven te doen? Gegevens van de vragenlijsten werden verzameld bij de 

baseline, 3 maanden, 12 maanden en achteraf van RA, AS, PSA-patiënten. Patiënten ouder 

dan 60 jaar, met zwangerschapsverlof of studenten werden uitgesloten. Hoeveel 

verbeterde de verslechtering door RMDs na het starten van de anti-TNF-therapie? Het 

ziekteverzuim daalt het meest in de eerste 3-6 maanden. De algehele verslechtering van 

het werk verbetert in het eerste jaar met 25% als gevolg van anti-TNF-therapie. Zelfs tot 

33% bij patiënten met AS en 30% bij patiënten met artritis psoriatica.  

Welke patiënten profiteren het meest van anti-TNF-therapie? Mensen die jonger zijn bij het 

starten van de anti-TNF-therapie en mensen die in het begin een hogere ziekteactiviteit 

hebben. Het vermogen om te werken is belangrijk voor individuen, maar ook voor de 

samenleving. Het is belangrijk om te benadrukken dat de directe kosten van een anti-TNF-

behandeling veel lager zijn dan de indirecte kosten voor de samenleving, wanneer de 

patiënten met RA, AS en PsA geen anti-TNF-behandeling krijgen en niet in staat zijn om te 

werken vanwege hun ziekte. De kosten van de medische zorg zijn veel lager dan de 

indirecte kosten als gevolg van het productiviteitsverlies door het niet krijgen van de 

medicatie. 

 

• 09.30 - 09.55  

 

Jiří Vencovský, president Czech Rheumatological Society  

Jiří verwelkomde iedereen op de 22e 

conferentie van PARE. Dit congres heeft 

ertoe bijgedragen dat de activiteiten van 

ons genootschap op nationaal niveau 

versterkt zijn. We zijn nu betrokken bij 

meer onderhandelingen met 

verzekeringsmaatschappijen en werken 

zelfs samen om de reumatologiezorg in 

Tsjechië in kaart te brengen. Ondanks de 

splitsing van Tsjecho-Slowakije in twee 

landen, werken onze nationale 

reumatologie genootschappen nog steeds 

veel samen. In 2015 hebben we andere RMDs (reumatische/musculoskeletale 

aandoeningen) toegevoegd aan RA, AS, JIA en Artritis psoriatica, zoals systemische RMDs. 

In de Tsjechische taal is er niet genoeg informatie over systemische RMDs. We werken aan 

specifieke video's die alle aspecten van het omgaan met SLE behandelen.  

 

Edita Müllerová, President Czech League Against Rheumatism 

De Czech League Against Rheumatism 

heeft de missie om bekendheid te geven 

aan RMDs (reumatische/musculoskeletale 

aandoeningen), om vroege behandeling 

van RMDs te bevorderen en om 

leefstijladviezen te geven. De Czech 

League heeft meer dan 300 leden en 5000 

volgers op sociale media. Dit jaar is 

bijzonder omdat na vijf jaar hard werken 

de Czech League eindelijk de vergoeding 

van de biologische behandeling voor RA-

patiënten met een gematigde 

ziekteactiviteit tot stand heeft gebracht. Soms is het moeilijk om zo effectief te zijn als we 

zouden willen zijn. We werken met vrijwilligers die soms ziek worden, maar we proberen 

goede dingen voor mensen te doen. Een groot woord van dank aan EULAR voor het feit 
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dat ze ons de kans hebben gegeven om geweldig werk te doen. 

 

Peter Boyd, Young PARE-vertegenwoordiger 

Young PARE is er voor patiënten met RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen) 

onder de 35 jaar. Gisteren had de Young PARE 

groep al een workshop, waarbij iedere 

deelnemer een eigen rol had en ideeën deelde 

binnen het onderwerp van RMDs en werk. Young 

PARE zal de jonge ‘vibe’ blijven toevoegen aan 

de PARE conferentie. Dit is vooral belangrijk met 

betrekking tot RMDs en werk; dat is het centrale 

thema van de PARE conferentie van dit jaar. 

Jonge mensen zijn hun studie aan universiteiten aan het afronden, zoeken een eerste baan 

of vinden de juiste tweede baan. Het is belangrijk voor jonge mensen met RMDs om aan 

het werk te blijven en toch nog steeds goed voor zichzelf te zorgen, fysiek en emotioneel. 

Het is goed voor Young PARE om deel te nemen aan de PARE workshops en ideeën uit te 

wisselen. 

 

• 09.55 - 10.00  

 

Dieter Wiek: een korte break met beweegoefeningen. Bewegen is belangrijk, als u té 

lang in dezelfde houding zit! 
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 10.00 – 10.45 

Francisco Carreira Roca, Edgar Stene prijswedstrijd 2019, derde plaats EULAR 

Mijn ideale werkgever - Werk zonder 

belemmeringen voor mensen met RMDs: werk 

goed. 

Francisco schreef voor de Edgar Stene 

schrijfwedstrijd zijn persoonlijke ervaringen met 

het hebben van een RMD 

(reumatische/musculoskeletale aandoening) op 

en het vinden/behouden van de juiste baan. 

Francisco hield van tekenen, maar hij 

ontwikkelde artritis. Het veroorzaakte een stille 

hernia die een keerpunt in zijn leven markeerde. Hij eindigde in een rolstoel. Hij is nu een 

vrijwilliger in verschillende organisaties. In een rolstoel is het leven anders. Kleine dingen 

veroorzaken onmogelijke hindernissen. Voor werkgevers is het belangrijk om naar deze 

dingen te kijken. Als Francisco een werkgever was, zou hij in zijn werknemers investeren 

en geld uitgeven aan de preventie van ziekten die verband houden met de 

arbeidsomstandigheden. ‘Ik zou mijn werknemers in staat stellen om thuis te werken, 

flexibele werktijden te hebben en ik 

zou alle aanpassingen doen die 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat 

ieder van mijn werknemers wordt 

gestimuleerd om naar zijn/haar 

vermogen te werken’. 

Beroepsmatige maatregelen zijn 

nooit een verspilde investering. Maar 

de meeste werkgevers zien het 

echter niet op deze manier en zijn 

bang voor de financiële last. 

Francisco's advies is om te luisteren 

naar de behoefte van werknemers. 

Het niveau van werken doet er niet toe, er is altijd ruimte om de arbeidsomstandigheden 

te verbeteren. 

 

Sarah Copsey, EU-OSHA, keynote-presentatie 

Sarah is betrokken geweest bij projecten over het hebben van beperkingen in combinatie 

met het vermogen om te werken. EOSHA is het Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk. Ze verzamelen, analyseren en verspreiden onderzoeksresultaten 

over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en delen de resultaten via sociale media 

en congressen. Werkgevers moeten risico's met betrekking tot de werkplek beoordelen en 

er iets aan doen. Deze preventieve maatregelen kunnen mensen met een beperkte 

arbeidscapaciteit in staat stellen om aan het werk te blijven. De manier om dit te doen is 

door diversiteitsgevoelig te zijn en te kijken naar verschillen tussen werknemers (jong, 

oud, mannen, vrouwen, ras, migranten, handicaps). Cruciaal voor het succes van het 

nemen van preventieve maatregelen is de deelname van werknemers bij het ontwerpen 

van nieuwe ideeën. Medewerkers zijn op de hoogte van de problemen waarmee zij worden 

geconfronteerd. Veel veranderingen zijn eenvoudig en niet zo duur voor werkgevers. Veel 

veranderingen hebben voordelen voor iedereen op de werkplek, niet alleen voor degenen 

die ziek zijn. Goede gezondheid en veiligheid zijn goed voor een bedrijf. 
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In oktober 2020 zal EOSHA een campagne starten voor musculoskeletale aandoeningen. 

De belangrijkste boodschap: 'Preventie kan eenvoudig in te zetten zijn tegen lage kosten.' 

Vroegtijdige interventie en revalidatie zijn mogelijk, nodig en gewenst. De campagne richt 

zich ook op studenten om goed voor hun gezondheid te zorgen als een wijze van 

preventie. Werk gerelateerde en niet-werk gerelateerde RMDs (reumatische/ 

musculoskeletale aandoeningen) worden opgenomen in de campagne. Niet langer 

langdurig zitten, maar lichamelijk actief blijven, 

ook op het werk. Er zijn veel goede ideeën over 

preventieve maatregelen. Maar hoe zorgen we 

ervoor dat grote, maar ook kleine, bedrijven 

zichzelf houden aan deze noodzakelijke 

veranderingen? De EU-richtlijnen zijn van 

kracht voor elke EU-lidstaat. Iedere 

medewerker moet een vragenlijst 

beantwoorden met betrekking tot zijn/haar 

gezondheid en benodigde aanpassingen op de 

werkplek. Werkgevers zijn wettelijk verplicht 

om deze vragen te stellen en aandacht te 

besteden aan de deuren, doorgangen, toiletten 

en wastafels van het bedrijf voor mensen, die 

deze aangepast nodig hebben. Implementatie is echter een andere zaak, vooral voor de 

kleine bedrijven, deze hebben extra ondersteuning nodig. Er zijn programma's voor 

werkgevers die advies geven over hoe kleine aanpassingen gemakkelijk kunnen worden 

geïmplementeerd tegen lage kosten. Dit is nodig: kleine bedrijven hebben niet de 

informatie, tijd of geld. EU-richtlijnen zijn de minimum normen en individuele EU-landen 

kunnen deze op nationaal niveau invoeren. 

 

Paneldiscussie: J. Bijlsma, S. Copsey, H. Šmucrová, D. Wiek, J. Závada 

Johannes Bijlsma: Waarom is werk voor mensen met RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen) zo'n belangrijk onderwerp, vooral op 

politiek gebied? Allereerst is werk belangrijk voor de financiële onafhankelijkheid en het 

zelfrespect van mensen met RMDs. Ten tweede gebruiken mensen met RMDs dure 

medicijnen en is het moeilijk om een vergoeding voor deze medicijnen te krijgen. Maar als 

we aantonen dat de directe kosten voor RMD-medicatie opwegen tegen de indirecte kosten 

van verlies van werk door het niet ontvangen van dit medicijn, dan kunnen we meer doen. 

Dit is ook de reden waarom EULAR 

zich richt op de vroege diagnose en 

behandeling van RMDs. Als men 

binnen 2 maanden een directe 

behandeling krijgt, dan kunnen de 

meeste mensen op hun werkplek 

blijven. 

Dieter Wiek: We hebben 

aanpassingen op de werkplek 

nodig voor alle mensen met RMDs. 

Wat kunnen we doen? We moeten 

werkgevers ondersteunen en niet 

alleen eisen dat dingen worden 

gedaan. We moeten hen informeren over hoe ze dingen kunnen veranderen. We moeten 

artsen, werkgevers en familieleden erbij betrekken. En we moeten er zijn voor alle mensen 

met RMDs en niet alleen degenen met inflammatoire RMDs. 

Jakub Závada: In de Tsjechische Republiek is de toegang tot biologische geneesmiddelen 

alleen daar voor de mensen die het meest door RMDs worden getroffen. Zorgprofessionals 

beseffen dat het beter zou zijn als biologicals beschikbaar zouden komen voor alle mensen 
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met RMDs. De zorgverleners zijn echter niet in staat om beslissingen te nemen over de 

vergoeding van die medicijnen. Er zijn sterke aanwijzingen voor positieve effecten op werk 

voor mensen met RMDs, maar dit bewijs is nog niet omgezet in actief beleid door de 

zorgverzekeraars.  

Hana Šmucrová: Het is belangrijk voor alle mensen met RMDs om gelijke toegang te 

hebben tot zorgverleners. Ze zijn de brug naar verdere behandeling van RMDs. We moeten 

ons ook richten op het vergroten van het bewustzijn voor RMDs bij zorgverleners. 

Sarah Copsey: We moeten bedrijven ook helpen met trainingscursussen over hoe je de 

werkplek eenvoudig kunt omvormen tot een gezonde en veilige werkplek. Tot nu toe zijn 

online trainingscursussen nog niet op EU-niveau beschikbaar. Lidstaten van de EU hebben 

verschillende regels voor online trainingen. We ontwikkelen materiaal waarvan we hopen 

dat het zal helpen bij discussies op de werkplek. Scenario's over verschillende problemen 

op de werkplek en hoe deze met een collega-werknemer of een werkgever te bespreken. 

 

• 10.45 – 11.25  

 

Introductie tot de workshops.  

 

• 11.25 - 13.05  

 

Workshop: Paul Studenic, lid van EULAR- EMEUNET: De waarde van werk: het 

stellen van de juiste vragen. 

De workshop begint met een quiz en de 

volgende vragen voor de deelnemers: 

1. Heeft u momenteel betaald werk? 

Deelnemers: 50% is betaald werk. 

2. Doet u vrijwilligerswerk op de werkplek? 

Deelnemers: 95% is ook vrijwilliger. 

3. Hoe belangrijk is het om te werken? 

Deelnemers: 95% vindt werk erg/redelijk 

belangrijk. 

4. Hoe zeker bent u van mening dat u over 

vijf jaar nog steeds zult werken? Deelnemers: 

de meesten hebben daar vertrouwen in. 

5. Heeft u bekend gemaakt of bent u van plan om uw aandoening aan uw manager bekend 

te maken? Deelnemers: 66% heeft het al gedaan of is van plan om zijn/haar toestand 

bekend te maken bij de manager. 

6. Heeft u professionele hulp/advies ingewonnen over het kunnen werken? Deelnemers: 

55% heeft geen professionele hulp gezocht, sommigen hebben wel online hulp gezocht. 

Dieter Wiek: het is verrassend dat zo veel deelnemers aan deze workshop geen 

hulp/advies zoeken. Vóór de bijeenkomst hebben we enkele algemene vragen gesteld aan 

de deelnemers. 68% van de patiëntenorganisaties van EULAR biedt informatie over RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen) en werk. Veel organisaties hebben vragen 

over hoe zij kunnen samenwerken met professionals om een verschil te maken voor 

patiënten met RMDs op de werkplek. 

Paul Studenic geeft een korte presentatie met getallen, voorspellers en perspectieven op 

RMDs en werk. Met betrekking tot werkgelegenheidspercentages met RMDs zijn 

verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ziekteverlof neemt toe bij het ouder worden met 

RMDs. Statistieken zijn niet erg positief, binnen 5 jaar na de diagnose werken de meeste 

mensen met RMDs niet meer. Er zijn programma's die mensen met RMDs helpen om aan 

het werk te blijven. Het omgaan met vermoeidheid op het werk blijft een uitdaging. 

Dieter Wiek: onderwijs is belangrijk om de kansen op verblijf op de werkplek met een 

RMD te vergroten. Deze opleiding gaat niet alleen over begrip. Het gaat ook om het 

verwerven van de vaardigheden om ermee om te gaan. 
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Yeliz Prior (ergotherapeut): de gevolgen van RMDs zijn groot: zowel voor het individu als 

voor de samenleving als geheel. In het Verenigd 

Koninkrijk verliest 1/3 van de mensen met de 

diagnose RA binnen 2 jaar hun baan. RA-

patiënten moeten toegang hebben tot een 

interdisciplinair team om hen vanaf het begin 

van hun behandeling te helpen. Een 

gespecialiseerde verpleegkundige moet de 

centrale persoon zijn om contact te houden met 

de patiënt en het team. Echter zorgverleners 

zijn er niet happig op om te praten over werk 

met patiënten. Waarom? Er is te weinig tijd 

tijdens een consult en teveel aandacht voor medicatie en behandeling. Maar werk zou één 

van de belangrijkste medische uitkomstmaten moeten zijn van de behandeling en in de 

communicatie over de behandeling. Werk is goed voor onze gezondheid en welzijn, voor 

financiële stabiliteit, voor gezinnen en voor maatschappelijke deelname. Werkproblemen 

komen vaak voor bij mensen met RA. In het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 57% van de 

mensen met RA in de arbeidsleeftijd ten tijde van hun RA-diagnose. Over het algemeen 

stoppen 1 op de 4 mensen met RA in het eerste jaar met werken. Het gemiddelde 

ziekteverlof is 40 dagen per jaar, vergeleken met 4,3 dagen op het Britse gemiddelde. Als 

men eenmaal werkloos is, is het onwaarschijnlijk dat mensen met RA weer aan het werk 

gaan. Daarom moet de kernboodschap in onze Time2Work-campagne zijn: mensen aan 

het werk houden. In het Verenigd Koninkrijk was er een pilot met de 

werkervaringsenquête. Een gestructureerd onderzoek om meer te weten te komen over de 

werkgeschiedenis van een patiënt. Dit is goed voor het identificeren van vroege problemen 

en voor het bieden van hulp bij het vinden van oplossingen. Het onderzoek richt de 

aandacht op de patiënt. Ergotherapeuten begonnen met deze enquête te werken. 

Verrassend genoeg konden de werk-gerelateerde problemen, die tijdens het onderzoek 

naar voren kwamen, worden opgelost met flexibele werktijden. Werkelijke aanpassingen 

van de werkplek waren zelden nodig. Het was opmerkelijk hoe behulpzaam patiënten 

waren bij het vinden van oplossingen voor problemen. De enquête is een nuttig hulpmiddel 

voor ergotherapeuten om te gebruiken. 

Belangrijkste conclusies 

1. Werk is belangrijk: zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. 

2. Werk moet worden gemeten door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en moet 

een van de belangrijkste uitkomstmaten van de behandeling zijn. 

3. Er zijn handige hulpmiddelen beschikbaar om te helpen bij het gesprek over werk en 

RMDs voor zorgprofessionals en mensen met RMDs. 

Dieter Wiek: We hebben gehoord 

over barrières en wat er gedaan 

kan worden om dit te verbeteren. 

Voor de Time2Work-campagne is 

EULAR de drie EULAR 'Winning 

Ways to Work' modules aan het 

updaten. Elke module behandelt 

een andere uitdaging voor mensen 

met RMDs en werk, die alle 

patiëntenorganisaties kunnen 

gebruiken om hun leden te 

helpen.  

1. Hoe is de situatie wanneer u 

met uw RMD de werkplek 

betreedt?  

2. Hoe is de situatie wanneer u een RMD op het werk ontwikkelt?  
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3. Hoe kunt u weer aan het werk gaan als u uw baan bent kwijtgeraakt? 

  

Conclusies van de werkgroepjes 

1. Vragen voor artsen 

Dieter Wiek: Ons werkgroepje formuleerde geen vragen, maar legde een verklaring af, 

namelijk dat reumatologen moeten worden opgeleid en getraind om tijdens een consult te 

praten over medische, maar ook niet-medische kwesties: psychologische problemen en 

kwesties met betrekking tot werk. In Nederland hebben ze ergotherapeuten, 

reumaverpleegkundigen en een breed ondersteuningssysteem. Dit systeem is er niet voor 

iedereen. Daarom moeten we kijken naar zelfmanagementsystemen en platforms voor 

dialoog met anderen. We hebben 3 belangrijke conclusies getrokken: 

1. Informeer artsen over het praten over niet-medische problemen met patiënten met 

RMDs en betaal ze voor dit onderwijs. 

2. Maak zelfmanagementsystemen voor patiënten met RMDs met betrekking tot werk.  

3. Probeer de nationale infrastructuur te verbeteren betreffende beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg of andere professionals om mensen met RMDs op de werkplek te kunnen 

helpen. 

2. Vragen voor gezondheidswerkers 

Wat zijn vragen die moeten worden gesteld tijdens het eerste consult? 

1. Werkt u? 

2. Waarom werkt u?  

3. Zo ja, wat voor werk doet u? 

4. Wat zijn uw activiteiten? 

5. Wat zijn uw waargenomen problemen? Lichamelijk, emotioneel, sociaal? 

6. Doet u het werk dat u wilt doen? 

7. Heeft u medicatie die uw werk beïnvloedt? 

8. Kent u uw rechten op het werk? 

9. Kent u de beschikbare hulpmogelijkheden? 

10. Voelt u zich goed bij het praten over ziekteverlof? 

11. Heeft u zorgen over de toekomst met betrekking tot het houden van uw werk? 

12. Heeft u voldoende mogelijkheden om tussentijds te bewegen? 

3. Vragen voor mensen met RMDs  

Wat zijn vragen, die mensen met RMDs kunnen stellen tijdens het eerste consult? 

1. Wat is mijn beroep? 

2. Welke beperkingen ervaar ik op mijn werk in mijn beroep? Werktijden, reizen naar het 

werk, toegankelijkheid van het werk? 

3. Zou ik hulp willen bij het omgaan met deze beperkingen? 

4. Zou ik dit onderwerp graag willen bespreken tijdens elk consult? 

5. Wat kan de progressie van mijn ziekte zijn? (leeftijd, beroep, carrièreplan) 

6. Zou ik willen dat de reumatoloog contact heeft met andere professionals over mijn RMD 

in relatie tot mijn werk? 

 

• 13.05 - 14.25  

 

Pauze 

 

• 14.25 - 16.05 

 

Workshop: Tanja Stamm: Arbeidsrevalidatie: hoe kunnen PARE organisaties 

mensen met RMDs ondersteunen om te werken? 

Welke zorgverleners kent u, die zijn betrokken bij arbeidsrevalidatie gericht op werk? 

Ideeën van de deelnemers: reumatoloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, 

maatschappelijk werker, podotherapeuten, leerkrachten, psychotherapeut, bedrijfsarts, 

patiëntenorganisaties, werkgevers, werkgeversbonden, sociale diensten, arbeidsbureaus, 
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voedingsdeskundige, huisarts, casemanager (sociale dienst), apothekers, alternatieve 

artsen. Werk is een belangrijk aandachtspunt, het is belangrijk voor mensen met RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen). Er zijn veel verschillende disciplines die 

mensen met RMDs op het werk kunnen 

faciliteren. 

Conclusies: 

• Arbeidsrevalidatie is een interdisciplinair 

veld. 

• Er is weinig bewijs voor de effectiviteit van 

uitgebreide arbeidsrevalidatie  

• Bewijs van de specifieke niet-

farmacologische behandelingsmethoden die 

door zorgverleners in de reumatologie 

worden geleverd, is goed ingeburgerd. 

 

Sarah Copsey: Sarah deelt de EU-OSH-conclusies van een project met betrekking tot de 

deelname van ouderen in de beroepsbevolking. U hoeft niet 100% fit te zijn om te kunnen 

werken; vroegtijdige interventie op het moment van uitval is belangrijk (de nadruk moet 

liggen op blijven in het bestaande werk); terugkeer naar werk moet een klinische 

behandeluitkomst zijn; multidisciplinaire teams moeten ondersteuning bieden aan 

bedrijven en werknemers; werk moet een gezamenlijk engagement van werkgevers en 

werknemers zijn; werkgevers moeten toegang hebben tot bedrijfsgezondheidsdiensten om 

te helpen met toezicht en gezondheidspromotie op de werkplek; systemen zijn nodig om 

zich te concentreren op capaciteiten en niet op beperkingen; en werkgevers moeten 

worden ondersteund met eenvoudige procedures en technische ondersteuning. Het grote 

publiek moet ook meer bewust worden gemaakt van: niet-levensbedreigende chronische 

ziekten en van preventie en vroege interventiemaatregelen. 

Wat zijn succesfactoren om mensen 

aan het werk te houden in een 

veilige en gezonde werkomgeving? 

• Een positieve houding van de 

werkgever. 

• Goede gezondheidsnormen van de 

werkgever. 

• Kennis van werkgever en werknemer. 

• Bereik van maatregelen: geleidelijke 

terugkeer, flexibele werktijden en trial 

and error (wat werkt en wat niet?) 

• Voldoende tijd. 

• Betrekken van werknemers (hun vertegenwoordigers en externe ondersteuning). 

Conclusies: 

• Te vaak leidt het hebben van een chronische MSD (musculoskeletale aandoening spieren, 

pezen, ligamenten, zenuwen en gewrichten met het kraakbeen en de slijmbeurs) tot het 

vroegtijdig verlaten van de werkplek. 

• Met de juiste houding van de werkgever en aanpassingen op de werkplek, in combinatie 

met de steun van het openbare gezondheidsstelsel, kunnen velen blijven werken. 

• Arbeidsveiligheid en gezondheid spelen een belangrijke rol in een multidisciplinaire 

benadering van ondersteuning op de werkplek. Met de juiste ondersteuning kunnen veel 

mensen met een chronische aandoening op de werkplek blijven. 

Frederico: we moeten de reikwijdte van de EU-wetgeving verbeteren voor RMDs op de 

werkplek op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

 

Romualdo Ramos: deelt zijn ervaringen met Fit2Work: de Oostenrijkse Return-to-Work-

aanpak. Fit2Work is een service voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen het 
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risico lopen hun werk te verliezen of die er moeite mee hebben om werk te vinden. Het is 

ook een consulting service voor bedrijven die streven naar een gezonde werkomgeving 

voor hun werknemers. Fit2Work wordt gedeeltelijk gefinancierd door de EU Sociale 

Fondsen en door de Oostenrijkse federale overheid. Het doel is: 

• Om de haalbaarheid van werk te bevorderen en/of vast te stellen. 

• Om werkplekoplossingen te vinden, die ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven. 

• Om te ondersteunen bij het ontdekken van nieuwe beroepen en activiteiten. 

• Om een snelle re-integratie op de werkplek te garanderen. 

Fit2Work heeft verschillende principes: 

• Vrijwilligheid. 

• Vroege interventie. 

• Eigen verantwoordelijkheid. 

• Optimale ondersteuning. 

• Individualiteit. 

• Duurzaamheid. 

Het begeleidingsproces binnen Fit2Work 

duurt 4-10 maanden. Na meer dan 6 weken 

ziekte tekenen werknemers binnen Fit2Work 

een contract dat maximaal 6 maanden duurt. 

In deze periode werken ze 25-50% van wat is 

bepaald binnen het contract en krijgen ze nog 

steeds het volledige salaris betaald. Het 

verschil wordt bij gelegd door de lokale 

zorgverzekeraars. Dit werkt als een stimulans 

voor werknemers en bedrijven, terwijl een 

soepele overgang terug naar werk wordt gegarandeerd. 

Wat doet Fit2Work? 

• Risicobeoordelingen. 

• Creëren van een bedrijfsprofiel op basis van ontwikkelingsplan. 

• Gezondheidsbevorderingsinterventie op het werk. 

• Onderhoud van arbeidsvermogen en promotie van terugkeer naar werk. 

• Workshops. 

Wat zijn de succesfactoren? 

• Motivatie en naleving door klanten. 

• Het vrijwillige karakter van het programma en de goed gestructureerde begeleiding. 

• Pilotproject: psychologische begeleiding. 

• Parttime re-integratiecontract. 

• Goede netwerkvorming en samenwerking met de regionale partners. 

Ruimte voor verbetering: 

• Lange wachttijden voor psychosociale revalidatie en zorg door specialisten met een 

zorgverzekeringscontract. 

• Volledige financiering van psychotherapeutische behandelingsspots. 

• Terughoudendheid van bedrijven om oudere werknemers in dienst te nemen. 

 

Anja Marchal: is maatschappelijk werker en deelt ervaringen met ReumaWerkt, een 

initiatief van ReumaNet, dat de financiële steun heeft van het Nationaal Instituut voor de 

gezondheids- en invaliditeitsverzekering van België. Het is gebaseerd op 2 zuilen: 

• Reumacoach ReumaNet: coaching van mensen met een RMD (reumatische/ 

musculoskeletale aandoening) naar professionele (re-)integratie. 

• Onderzoeksproject (2018-2019): feiten en cijfers over arbeidsongeschiktheid 

verzamelen. 

Anja is een opgeleide Reumacoach-coördinator voor ReumaNet. In België zijn er veel 

gespecialiseerde diensten, maar er is een gebrek aan overzicht. Er is een specifieke service 

per regio en er zijn wachtlijsten. Er zijn veel verschillende soorten artsen en mensen 



 
 
 
 

12 

 

weten niet welke het meest geschikt zijn voor problemen in verband met de 

werkomgeving. Nu is er ook nieuwe wetgeving gericht op vroege professionele re-

integratie. ReumaWerkt biedt coaching om mensen te helpen hun weg te vinden. 

Doelen van ReumaWerkt: 

• 125 patiënten met RMDs bereiken, die een ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering 

hebben (via NIHDI). 

• We willen zorgverleners, artsen, specialisten bereiken. 

• We willen de interventie zo vroeg mogelijk aanbieden, zodat mensen op het werk kunnen 

blijven of terugkeren naar hun werk. Wat betekent deze interventie? 

o Werk maakt deel uit van het behandelingsproces. 

o We bieden informatie, advies en coaching. 

o We gebruiken arbeidsongeschiktheidsmanagement beginselen.  

• We willen de behoeften van mensen opsporen voor beleidsvorming en implementatie. 

Wat waren de stappen die werden genomen om 

deze behoeften van mensen op te sporen? We 

zijn een haalbaarheidsstudie gestart. Elke 

persoon die contact opneemt met een coach van 

ReumaWerkt zal gevraagd worden om een 

vragenlijst in te vullen op de eerste dag van de 

interventie met een coach en vervolgens met 3, 

6, 9, 12 maanden; wat is de impact van 

coaching? Tot dusver hebben 122 verschillende 

patiënten de vragenlijst ingevuld; 3/4 daarvan 

waren vrouwen, 45% bachelor/master, 70% 

kreeg meer dan 5 jaar geleden de diagnose, 

meer dan 50% heeft RA, 64% heeft een baan (wat goed is, want het belangrijkste doel 

van de coaching is om op de werkplek te blijven). 

De ReumaCoach van ReumaNet is de 1e persoon met wie mensen in contact komen bij het 

zoeken naar hulp bij RMDs en werk. Daarna hun werkgever, daarna de medisch adviseur 

van de openbare zorgverzekering. De meeste mensen vroegen ReumaCoach om meer 

informatie over manieren om minder uren te werken en manieren om hun salaris te 

behouden. 

Wat is de impact van ReumaCoach? Na 3 maanden: 

• 43% is nog steeds aan het werk. 

• 20% is niet aan het werk vanwege medische redenen. 

Welke interventie heeft het meest geholpen? 

• Informatiemogelijkheden voor werk/zorgverzekering (30%). 

• Informatie over gerichte financiële maatregelen voor mensen met arbeidsbeperking 

(25%). 

Wat zijn de belangrijkste obstakels voor mensen op de werkplek? 

• Fysieke arbeidsbeperkingen als gevolg van RMDs (70%). 

• Geen aanpassingen mogelijk (30%). 

Tevredenheid 

• App scores> 7 van de 10. 

• 85% zal de reumacoach aanbevelen aan anderen. 

Wie is de juiste persoon om informatie te geven over het werken met een RMD? 

• Reuma-verpleegkundige. 

• Reumatoloog. 

• Maatschappelijk werker. 

• ReumaNet. 

Hoe moet informatie worden aangeboden? 

• Internet/online. 

• Folders/brochures/flyers. 

• Persoonlijk contact (reumatoloog, reumaverpleegkundige, arts, maatschappelijk werker). 
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Hoe zit het met de stakeholders? 20-25% van de belanghebbenden weet niet waar ze de 

juiste informatie over werk en RMDs kan vinden. Meer dan 50% van de stakeholders 

begint niet met informatie te geven, de patiënt moet hierom vragen. 

 

Hana Šmucrová: de Tsjechische Republiek biedt verschillende soorten 

revalidatie aan. In deze presentatie zullen we ons concentreren op 

arbeidsrevalidatie. Voor wie is arbeidsrevalidatie geschikt? Voor degenen 

die gemotiveerd zijn, bereid zijn om samen te werken en wiens 

gezondheidstoestand is gestabiliseerd, voor mensen met een 

arbeidsbeperking en mensen die tijdelijk niet kunnen werken. 

Basisprincipes: tijdig, uitgebreid, beschikbaar, individueel, 

multidisciplinaire aanpak en in synergie. Drie vragen: 

Er worden drie vragen besproken. 

1. Hoe vergelijkt u de situatie in uw land? 

• Oostenrijk: een functioneel systeem voor revalidatie, maar nu lange wachtlijsten. 

• Nederland: een jobcoach om mensen te helpen weer aan het werk te gaan. 

• Griekenland/Servië: geen interdisciplinaire teams die mensen helpen te re-integreren. 

• Malta: centra zijn gericht op de korte termijn, niet op de lange termijn. 

2. Beschikt u over voorbeelden van ‘best practices’ voor arbeidsrevalidatie in uw land? 

• Zweden: focus op revalidatie, organisaties werken samen. Samenwerking en 

kennisdeling zijn belangrijk. 

3. Wat zijn de voornaamste uitdagingen bij arbeidsrevalidatie in uw land? 

Problemen met informatie, verzekering, geen informatie van werkgevers, negatieve 

houding ten opzichte van ziekte. Het is moeilijk om werkgevers ervan te overtuigen om 

dingen in de werkomgeving te veranderen. Het vinden van nieuw werk is uiterst moeilijk, 

omdat geen enkele werkgever een ziek persoon wil inhuren. Te veel risico's. 

 

• 16.05 - 16.25  

 

Pauze 

 

• 16.25 - 17.05  

 

Elsa Mateus, moderator, workshop feedback met interactieve discussie. 

 Workshop: werken met beleidsmakers, werkgevers en vakbonden 

Conclusies van de workshop: 

• Juist werk voor mensen met RMDs nodig 

(reumatische/musculoskeletale 

aandoeningen). 

• Verzamel gegevens en zorg voor goed 

bewijsmateriaal. 

• Spreek vanuit één stem: vakbonden en 

patiëntenorganisaties die één stem over werk 

delen. Een manier om beleidsmakers wakker 

te schudden. 

• We kunnen kijken naar het ontwikkelen van een online hulpmiddel waar leden 

casestudies en materialen kunnen delen. EULAR kan helpen bij het verzamelen van de 

gegevens, feiten en bewijzen om een stem te geven in campagnes. 

• Er is een mogelijkheid voor een sociale-mediacampagne met een belangrijke boodschap 

over werk met een hashtag om regelmatig te gebruiken. 

• Er zijn suggesties nodig voor een kader voor samenwerking tussen EULAR en PARE 

patiëntenorganisaties. 

Discussievraag. -Wat zou u doen als u weinig capaciteit zou hebben? Alleen richten op 

RMDs en wat er nodig is (1% is voor). Samenwerken met andere chronische aandoeningen 
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om mensen bewust te maken van zaken als aanpassingen op de werkplek, flexibel werken, 

enz. (99% is voor). 

 

 Workshop: de waarde van werk: de juiste vragen stellen 

Conclusies van de workshop: 

Vragen voor mensen met RMDs: 

• Artsen hebben de neiging zich te 

concentreren op medische zorg. 

• Psychologische factoren, kwesties op 

de werkplek worden niet behandeld. 

• RMD-patiëntenzorg is niet heterogeen 

in Europa. 

• Patiënten bevelen een uitgebreide 

checklist aan met alle factoren. 

• Er is behoefte aan verplichte 

zelfmanagementcursussen voor mensen 

met RMDs. 

• Patiënten hebben iemand nodig om naar hen te luisteren. De reumatoloog heeft een 

leidende functie bij het vinden van de juiste persoon om te helpen. 

• Vertelt u de waarheid over uw RMD-advies? 

Vragen voor gezondheidswerkers: 

• Gezondheidswerkers moeten patiënten vragen of zij op dit moment aan het werk zijn en 

zo niet, of dit nu uit vrije keuze is of door een slechte gezondheidstoestand. 

• Gezondheidswerkers zouden moeten nagaan of patiënten op de hoogte zijn van hun 

rechten op werk en van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

• Het is belangrijk om vast te stellen of het werk de gezondheid beïnvloedt of niet. 

Vragen voor artsen: 

• Het onderwerp moet op individueel niveau worden besproken; rekening houdend met 

persoonlijke factoren. 

• Vraag bij eerste consultaties: wat voor werk doet u en ervaart u enige beperkingen? 

• Bij de follow-up: hoe gaat het met uw werk en hoe kan ik u helpen? 

Discussievragen. -Moet de reumatoloog zorgen voor medische en niet-medische 

problemen? Mee eens? 98%. Mee oneens? 2%. De reumatoloog moet zich eerst 

concentreren op de medische problemen. Als er andere problemen zijn, kan dit verder 

worden besproken met de reumaverpleegkundige. Maar nogmaals, wat als dit systeem 

niet in elk land werkt? 

-Zelfmanagement-cursussen moeten verplicht zijn na het ontvangen van een diagnose en 

moeten worden betaald door het ziekteverzekeringssysteem. Mee eens? 90%, deze 

cursussen kunnen helpen vragen te beantwoorden die patiënten niet eens weten. Mee 

oneens? 10%, het is niet de bedoeling dat het verplicht is. Het is zelfmanagement, dus de 

patiënt kan zelf kiezen. 

 

 Workshop: Arbeidsrevalidatie: hoe kunnen organisaties van PARE mensen 

met RMDs ondersteunen om te werken? 

Conclusies van de workshop: 

• Er is meer bewustzijn/ondersteuning bij de algemene bevolking nodig om met RMDs in 

het algemeen te werken. 

• Meer bewustzijn van de voordelen voor het werken met een RMD; voordelen voor zowel 

werkgevers als werknemers. 

• Ervaringen en ‘best practices’ uitwisselen tussen landen. 

• Fondsen, gepersonaliseerde informatie/interventies, kortere wachttijden om deze 

interventies te ontvangen. 

Discussievraag. -Denkt u dat het voordelig is voor werkgevers om werknemers met RMDs 

in dienst te hebben? Mee eens? 99%, het is een toegevoegde waarde dat mensen met 
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RMDs in dienst zijn, deze mensen zijn erg leergierig en hebben een toegevoegde waarde 

voor werkgevers. Mee oneens? 1%, omdat het discriminatie zou zijn om iemand toe te 

voegen aan het personeel alleen omdat hij/zij een RMD heeft. 

 

 Workshop: Effectief een poster ontwerpen en presenteren 

• Kritiek op enkele twijfelachtige posters. 

• Overzicht van het maken van een poster, van installatie tot ontwerp en afdrukken. 

• Kort overzicht van software en presentatie voor posterontwerp. 

• Groepen gemaakte posters vormen een reeks abstracte samenvattingen. 

Conclusies van de workshop: 

• Een poster maken is niet zo eenvoudig als het lijkt. 

• Planning staat centraal. 

• Het hebben van enkele tips en begeleiding is belangrijk. 

• Het hebben van een duidelijk onderwerp is nuttig. 

• Ken uw publiek. 

• Teamwork is essentieel. 

• Er is geen exact juiste of verkeerde manier om een poster te maken. 

Discussievraag. -Sometimes less is more op een poster? 

Mee eens? 100%. Mee oneens? 0% 

-Verplichte training voor poster moet worden gegeven aan alle mensen die werkzaam zijn 

op het gebied van reumatologie. PARE, gezondheidswerkers en wetenschappelijke 

gemeenschappen. Mee eens? 50%. Mee oneens? 50%, verplichte training gaat een stap te 

ver. Tips en trucs zijn leuk, maar er zijn genoeg andere dingen in het leven om ons bezig 

te houden. 

 

Onderscheiding 'Don’t Delay Connect Today'- campagne 

EULAR-voorzitter J. Bijlsma kondigt de 

winnaar aan van de beste nationale 

implementatie van de EULAR Don’t 

Delay Connect Today- campagne in 

2018. Met de campagne wil EULAR het 

belang van een vroege behandeling 

en een vroege diagnose van RMDs 

benadrukken. De prijs gaat naar 

Servië. Jelena Arandjelovic en 

Aleksandra Smikjkovic gingen naar 20 

steden in Servië om seminars te 

geven aan 700 huisartsen over het 

belang van vroege diagnose en 

behandeling van RMDs. 

 

Prijs voor Johannes Bijlsma 

Dieter Wiek verrast Johannes Bijlsma met een 

prijs voor zijn bijdrage aan de PARE-

activiteiten. PARE is dankbaar voor al zijn 

ondersteuning in de afgelopen jaren. Zijn hulp 

als president van EULAR zal worden gemist, nu 

in juni een nieuwe EULAR-president in functie 

wordt benoemd. PARE waardeert het dat 

Johannes Bijlsma deel zal blijven uitmaken van 

veel activiteiten. 
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• 17.05 - 17.15  

 

Einde programma vrijdag en 

introductie tot programma 

zaterdag. 

 

 

 

 


